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☆ BRAZILA ☆
REVUO ESPERANTISTA

OHGANO OFICI A I .A

DE

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

Al la Societoj kaj Grupoj brazilaj

La Estraro de la Brazila Lujo Esperantista (B. L. E.) invitas 
ciujn grupojn aii Societojn de Brazillando aliĝi kaj forte suba- 
pogi la novan ligon, kiu, de nun, senlace laboros al la diskonigo 
de nia lingvo, ĝin progresigante en la landoj atingeblaj per por
tugala lingvo.

Tial ni petas tujan sendon de: 1«) sciigo pri 1'aliĝo kaj la ele
kto de 1’delegito al la Komitato (plena adreso); 2°) kiel eble 
plej baldaŭe, la kotizaĵo laŭ la regularo.

La jara kotizaĵo povas esti sendata aŭ per unu fojo an per 
ĉiumonataj sendoj (50 °/„ de la enspezo).

Se la grupoj deziras ricevi la revuon ope, po iom pli malalta 
prezo, ili nur bezonas sciigi la Ligon, pri la nombro de l’pa- 
gintaj grupanoj, se, male, lau ordinara prezo ni devas sendi 
rekte ĝin al la liganoj, necesas ke ni konu la adresojn.

La Estraro.

Noto,—Dcksespaĝa, kiel unue intencita, nia revuo estas 
nesufiĉa, kaj forrestis interesaj lakoj. La esperantistoj brazilaj 
metu la Ligon en kondiĉoj pligrandigi la gazeton.—La Bko.
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LA BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO
Honorata de Ia ĉeesto de la Ministro de 1’Internaferoj, 

kiu prezidis la malferman kunsidon

A

(ii estis, ĝi estas ankoraŭ nia precipa afero en tiu ĉi nume
ro. En la pasinta numero de nia Revuo, ni sciigis niajn legan
tojn pri la programo, kaj pri la projektoj, lli preskaŭ tute efek
tiviĝis, kaj ni devas aldoni, ke la Kongreso estis por nia pro
pagando utila, ĉar ĉiuj Ĵurnaloj devige iom diris pri ĝi, tio kio 
estas bona rimedo por la disvastigado de nia lingvo. Sed priskri
bu ni sen varmeco la okazintaĵojn, por ke ĉiuj. kiuj ne ĉeestis 
ĝin, imagu se nia plezuro ne estas natura.

La prepara kunveno okazis la 12 an, ĉe la salono de la 
Asocio de Terkulturo. Sro. Backheuser, kiel prezidanto de la or
ganiza komisiitaro, malfermis la kunsidon kaj Sro. Emani Men
des legis la multegon da leteroj alvenie taj el ĉiu j landoj. Aparte 
ni devas citi tiun de Sro. de Beaufront tre varma kaj tre amika. 
La donacoj de Firmo Hachette kaj Sro. Montrosier tre plaĉis 
la Kongreson.

Poste oni aklamis la estraron. Jen :

Prez.: Dro. João Keating (Suda Stelaro).
Ia Vicprez: Dro Couto Fernandes (Brazila Klubo).
2a Viceprez: Dro. Haroldo Amaral (Espero Katolika).
3a Viceprez: Severino de Freitas (Grupo de Niteroj).
Generala Sekretario: R. Fred. Geyer(E.S. Sud-Rio-Granda). 
Sekretarioj: Leonel Gonzaga (Sociedade Esp. Brazileira). 
João Duarte Silveira (Grupo de Pctropóils); Francisco Var

zea (G. Verda Stelo).

Sro. Keating kaj laaliaj dankis la elekton kaj, antaŭ la fer
mo, Sro. Backeuser prezentis la jenan proponon, tuj akceptita, 
kun longa aplaŭdado:
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« Tial, ke la brazila esperantistaro nepovas sendi specia
lan reprezentanton al la Tria Kongreso kunvenonta en Kcm, 
briĝ, kiel ĝi sendis al la Dua en Ĝenevo;

« Tial, ke ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj brazilaj grupoj kaj kluboj 
elektis, kiel honoran prezidanton, Sron. Ludoviko de Beaufront- 
prczidanto de la Franca Societo p. p. Esperanton, tio, kio pru
vas niajn amikecon kaj admiron al tiu granda apostolo de nia 
lingvo.

«Tial, ko Sro. dc Beaufront akceptis bonkore tiun amike
con kaj ĝin respondis eĉ pli amike, kiel pruvas la lelero jus le
gita, mi proponas ke;

La Brazila Kongreso de Esperanto elektas Sron L. de 
Beaufront por reprezenti Brazilujon ĉe la 3“ lnternacia Kongres- 
so Esperantista».

La solena malferma kunsido ukazis ĉe la grandega kaj bela 
salono de la Asocio Komercoficistoj (ĉiam tre favora al ni).

Unu grava afero ni devas rimarkigi ĉar ĝi estas granda 
helpo jen por ma propagando nacia, jen por la propagando en 
eksterlando: Lia Mosto Dro. Tavares de Lyra, Ministro de 1’In- 
lernaj Aferoj kaj de la lnstruado persone ceestis tiun kunsidon 
kaj plezure akceptos prezidi la laborojn. Tuj post kiam li si
diĝis sur la prezida seĝego, Sro. Backheuser proponis, ke la 
Kongreso elektu lin kiel prezidanton honoran. (Aklame apro
bitaj.

Ankaŭ estis aklamita prezidanto honora Dro. Zamenhof, 
•aŭ propono de Soj. II. Mendes, B. Geyer kaj A. Couto Fer
nandes.

Sro. Miguel Calmon. ministro deFPublikaj Laboroj, kaj Lia 
Eminenta Mosto Sro. Kardinalo Arcoverde riprezentiĝis ankaŭ. 
La reprezentanto de Sro. Kardinalo estis Sro. Abato Benedito 
Marino, tre fervora esperantisto.

Poste, Sro. Medeiros e Albuquerque dum preskaŭ unu boro 
paroladis portugale pri la taŭgeco dc Esperanto por ĉiuj celoj, 
pro ĝia facileco, kaj rakontante anekdotojn post anekdotoj Ii 
ridetigis la aŭdantaron, preskaŭ loon personoj kiuj plenigis 
la salonon kaj kiuj atentege aŭdis lin.
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Sro. Ministro inaŭguris la ekspozicion, kaj li petis multe 
da informoj, legis kelkajn librojn kaj mirigis pro la grand
nombra biblioteko de nia kara lingvo. Kiel li, preskaŭ ciuj 
ĉeestantoj unu post la aliaj sin informis pri nia alero. Pri 
la ekspozicio la antaua numero de nia Revuo sufiĉe diris; ni 
devas aldoni nur ke ĝia aranĝado arta kauzis bonegan impreson 
al ĉiuj, eĉ al la esperantistoj.

En la sekvantaj tagoj, de post dimanĉo 14“ ĝis ĵaŭdo 18a, la 
Kongreso tre aktive diskutadis la raportojn. Ni ne provas ĉi tie, 
pro la manko de spaco, detale raporti ilin; jen la resumo:

Oni fondis Brazilan Lujon Esperantistan, kies definitiva re- 
glaro estas la jena :

«Art. l.a— Estas kreita la «Brazila Ligo Esperantista». 
Societoj kaj grupoj donos al ĝi kvin po cent (30%) ilia enspezo, 
do Negrupanoj pagos ĉiuduonjarc 5^000.

Art. 2.“ La «Estraro» de la Ligo formiĝas cl : unu prezidanto, 
unu sekretario kaj unu kasisto; plie estos «Komitato Konsila» el 
tiom da delegitoj kiom da grupoj aliĝintoj. La sidejo dc 1'Esf raro 
estas Rio de Janeiro, ĉiu kongreso elektos VEslraron.

Art. 3.“—Ĉiu aliĝonta grupo devas kunmetiĝi el almenaŭ 
kvin anoj.

Art. 4.“—La Estraro decidos sen antaŭa konsulto al la komi
tato konsila, kiam la estraranoj plene akordiĝas, tamen, se unu 
el ili malsame opinias pri ia decido la Komitato devas esti skribe 
pridemandata.

§ Sola—Post alveno de duono pli unu el la respondoj aten
dotaj, la malkonsento estas tuj decidota.

Art. 5.“— La Estraro rajte devas : 1) Enkasigi la enspezon, 
kiun ĝi rajtas ricevi de 1’grupoj (50%), neniam malpli ol 5$ 000 
ĉiujare po grupano paginta, kaj 50% de la ekzamenaj taksoj
Eldoni broŝurojn kaj librojn propagandajn aŭ helpi tiujn, kiuj 
Ostos pretaj ilin eldoni kaj, kiel eble plej baldaŭ, eldoni la ofi
cialan organon de la Ligo, «Brazila 
Preparigi naciajn aŭ internaciajn 
vena kaj epoko la antaŭa kongreso estos decidinta, 
titolon «profesoro aprobita».

2)

Kevuo Esperantista», 
kongresojn, kies loko kun- 

4) Doni la 
5) Dissendi al la grupoj la eldo-

3)

I
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majojn naciajn aŭ eksterlandajn.—6) Kreigi konsulejojn en 
ciuj p irtoj de flando, kunigantaj kaj profitigantaj la infor 
mojn.

Art. 6.* —Ĉiu ligano ricevos senpage laoficialan organon.
Art. 7.-—La delegitoj de 1’ grupoj, kiuj konsistigas la komi

taton konsilan, estos elektataj de I' grupoj, inter kiuj kaj la 
Ligo ili estos la peruloj.

Estis ankan kreitaj «ekzamenoj» por atestoj pri «kapableco 
kaj diplomoj de «profesoro aprobita» lau la jena regularo :

Ĉiu aliĝinta grupo elektos ekzamenan komitaton,

ŝultrojn 
Haroldo

dei’ K< >11-

Art. 1."—Estas kreita la ekzameno por «atesto pri kapa
bleco» farota ĉe iu ajn de 1’ grupoj aliĝintaj al Va Ligo.

Art. 2.“—Estas kreita la ekzameno por la diplomo «profe
soro aprobita», kiun povas fari ĉiuj, kiuj havas la aleston kaj 
deziras lernigi Esperanton.

Art. 3.“
starigante takson kies kvindek po cent apartenos al la Ligo.

Ari. 4.’—La atesto estos donata de 1' grupoj kaj la diplomo 
de profesoro de la Ligo, laŭ regularo, kiun ĝi publikigos.

Art. 5.“—La aliĝintaj grupoj nur aprobos la kursojn de pro
fesoroj aprobitaj.

La Ia Kongreso elektis la urbon de Sao Paŭlo por ke en la 
fino de P.HJ8 tie okazu ladua; kaj la Ligo metis sur la 
de niaj sanpaŭlaj samideanoj Sroj. João Keating, 
Amaral kaj E. S. Hunter la taskon de ĝia organizado.

Pri la vortaro, kiu estas estinta la precipa celo
greso, oni decidis tuj enpresi la verkon de Sro. Tobias Rabello 
Leite, de li donacita al la Kongreso, post korekta revidado de 
speciala komisiitaro: Caetano Coutinho, Reinaldo Geyer kaj 
Arlindo de Souza. En la venonta kongreso ciuj diskutados ĝin 
kaj tiam la dua eldono aperos tute korektita.

Pri la projekto de nia kunulo Sro. Backheuser pri «lingvaj 
reformoj» (Vidu la 4.»“ numeron de B. R. E.) oni post longega 
diskutate aprobis lian projekton kun korcktajoj de Sro. Couto 
Fernandes kaj Emani Mendes. Jen la fina redaktado, sendita 
al la Kcmbriĝa Kongreso :
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Art. 1" — Proponoj pri klarigoj an pri pliperfektigo, ĉu pri 
la gramatiko ĉu pri la vortaro, devas esti sendataj al la Lingva, 
Komitato por ke, post diskutalo, ĝi aprobu an malaprobu 
ilin.

Art. 2“ — La decidoj de la L. K. estos devigaj por la espe
rantistoj .

Art 3a — Neniu povas nzi la proponitajn reformojn aidan 
la fina decido de la L. K.

Art. 4’ — Tiu ĉi decido estos sendata al ĉiuj konataj grupoj 
esperantistaj, al Ĵurnaloj kaj al la eminentularo dc nia lingvo.

Art. 5a — La «Kongreso» opinias, ke ĉiu reformo en la 
lingvo estas nekonvena dum la propaganda periodo.

La solena ferma kunsido okazis Ia 19 “n ĉe la Instituto de 
Muziko. Gi estis belega; la salono pleniĝis precipe je fraulinoj 
lio, kio donis al ĝi tre agrablan aspekton. La organizintoj de la 
festo Soj. Couto Fernandes, Arruda Beltrão kaj la muzikestro
Quirino de Oliveira ĝin aranĝis tre bonmaniere. Ni iom detale
ne devas raporti ĉar ĉiuj penadis tre fervore por ke la kantoj, 
la horoj kaj la poezioj estu bone ludilaj. Tamen ni ne povas 
forgesi la grandan helpon de Sro. Francisco Braga, glora muzik
igisto brazila, kiu speciale por la okazo verkis muzikon, tre bone
kantita de Sro. Carlos de Carvalho kaj publikigita en la Junia
numero de la bela ĉiumonata revuo Renascença, 
Sro. Beltrão dank'al kies plopodoj nia kara himno 
entuziasmigis la audantaron.

kaj tiun de
1'Espero tiel

Jen la programo, kiu, lau la opinoj de konataj muzikistoj, 
estis unu el la plej belaj festoj en la Tutmondo.

Kiel postfestoj, estis du: unu en Niterojo, najbara urbo, kaj
alia en Rio. La Niteroja festo estis aranĝita de Gremio Dramá
tico kaj dediĉita al la kongresanoj. Oni ludis propagandan ko
medion, tre ridigan,«Ne parolu min pri lio...» dc II. N. pseudo
nimo dc konata esperantisto), bonege luditan dc la ĝentila frau
lino Laura Calhciros kaj dc Sro.j Irineu Coelho, João Du
arte, Jonathas Botelho, Emani Bastos, kaj Jorge do Couto. 
En speciala intermezo Sroj. Luiz Marguti kaj Antenor Costa
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ludis violonon kaj oboeon kaj Sro. Francisco Almeida deklamis 
entuziasme la «Predon sub la verda Standardo».

Kiel lasta okazintajo, sed ne la malplej ĝoja, ni devas citi
jubilean lagon de Espe- 

al kiu partoprenis la plej fervoraj esperantistoj de nia 
lingvo sonis gaje 

% • •

la tagmanĝon efektivigitan la 21 a", la 
ranto, 
propagando. Estis en «Hotel Pariz», kie nia 
dum la babilado vigla kaj senpripensema. Post la manĝo ciuj 
are veturis ĝis Leme, la plej bela marbordo de Brazillando, kie 
la gajeco nur estis, ĉe Efino, ombrata dc Pproksima disiĝo, post 
la gravaj tagoj de El'nua Kongreso Brazila de Esperanto.

Kroniko
Konkurso de Brazila Klubo «Esperanto» — Ni publikigis

en alia loko la tradukon dc E rakonteto de Coelho Netto, kiu en
ia ordigo de la juĝinloj ricevis la unuan lokon. 

Ĝi estas tiu
Idigas preskaŭ

de Andtio sono esperantista, kaj Eaŭtoro vide- 
plenan posedon de nia bela lingvo, precipe,

ecojn de bona, eleganta 
unuavide.

Ĝi sube ni donas la

stilisto, kion niaj legantoj rimarkos 

pseŭdonimojn dc Eaŭtoro j de la ses
unuaj plej bonaj tradukoj kaj la raporton de la jugintoj Sroj
A. Caetano Coutinho, Geyer kaj Backheuser, pri la rezulto dc 
EUnua konkurso de la lirazila Klabo.

Jen estas:
1 a loko—■ Anch’io sono esperantista
9 a » Sensperta Esperantisto
3? » Brian-Born
4.’ Ni laboru kaj esperu
5.a Dankemo
G." » Eĉ guto malgranda k. t. p.
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«Kvankam ĉiuj havas kelkajn erarojn, tamen Ia rezultato 
estas kontentiga.

Ŝajnas al ni, ke la plej granda klopodo de la tradukintoj 
estis la elekto de konvena traduko por kelkaj vortoj, kiel aspera 
tojo, trovador, ronda, cândido, batidos, aba, errante, encolhida, 
kiujn ne enhavas niaj vortaroj en la senco kun kiuj ili aperas 
en la rakonto.

Ni rimarkis, en la tradukoj, precipe la erarojn : malpro- 
precon de elektitaj vortoj, m inkon de akuzativo, trouzon kaj 
malbonuzon de akuzativo kun prepozicioj kaj verboj netransi
tivaj {esti), de sia, de cl; ke anstataŭ kiu, havi kiel nepersona 
kaj kiel helpa verbo, k. c.

Estas ankoraŭ citinda la uzadon de pasiva participo kun 
verboj, kiuj ĝin ne akceptas, kreskita, longiĝita anstataŭ kres
kinta, longiĝinta, ĉar kreski kaj longiĝi forigas la ideon de 
aganto, ne estante do ia suferanto. La verboj formitaj per iĝi 
(fariĝi) havas ĉiam aktivan participon, kies finiĝo estas iĝanta 
iĝinta, iĝonta.

La rezultato estis, ni ripetas plene kontentiga. La kon
kursoj havas tiun bonan econ : ili devigas la konkurantoj labori, 
studadi, perfektiĝi en nia kara Esperanto».

Al Brazila Klubo ni prezentas la plej korajn gratulojn pri 
lia fruktodona inicialo, kiu kredeblo cstos baldaŭ imitata de 
niaj grupoj en la ŝtatoj.

Malferminte la kuvertojn, kiuj enhavis la verajn nomojn 
de 1'konkurantoj, Ia estraro de B. K. E. konstatis ke la pre
miitoj estas:

1. a João Keating, Campinas, esperanlisto de du jaroj.
2. * Arlindo de Souza, Rio de Janeiro.
3. a E. SI. Clair Hunter, Santos, esperantista de Junio 1906*.

Pri la tri aliaj la juĝinta komisiitaro opinias ilin indaj
honora cito.

La premioj estis disdonataj ĉe festa kunveno de l'Brazila 
Kongreso de Esperanto.
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ino- g.ino j<osa Junck ; prez.ino F.ino 
: F.in0 Dirco do Amaral ; Kas.ino: 

Avenida da Inlen-

S. Paŭlo—De nia fervora propagandisto en S. Paulo, Sro. 
Haroldo Amaral, ni ricevas la ĝojan sciigon pri la fondo de 
virina grupo en la ĉefurbo de Tprogresema ŝtato samnoma. 
Matena Stelo estas la nomo elektita de niaj Sanpaŭlaj samidea
noj. Jen laestraro: Hon. prez.
Clara Augusta Brcsser; sek.in0 
F.in0 Maria da Annunciação Lima. Sidejo: 
dencia n. 193.

Multe ni atendas de Tagado de la virinoj por la enkonduko 
de Esperanto en Brazilujo. kaj ni kore gratulas la esperantis
tinoj de Matena Stelo pro la fruktodona iniciativo.

Alia grupo, speciale por katolikoj, Espero Katolika, eslas 
nun plene organizita kio pruvas samtempe, ke Esperanto estas 
vere neutra ilo por ĉiuj ideoj aŭ interesoj kaj, ke niaj sanpaŭlaj 
katolikoj estas pli akravida) kaj progresamaj ol Sro. A. C. Fe
liĉe nesame al Sro. A. C. pensas lia mosto kardinala kaj la inte
ligenta sekretario de la ĉefepiskopo de Kio dc Janeiro, la abato 
Benedito Marino.

Jen la estraro de Espero Katolika', Hon. prez.: L. L. Zame
nhof, Abato E. Pelticr kaj Everardo Backeuser. Prez.: Haroldo 
Amaral ; l.a Sok.: J. F. de Assumpção J.or; 2.‘ Sok.: Adolfo Ro
drigues; Kas.: Mariano Gotti.

Fondita je la 21.’ de Julio, ĝi enhavas jam tridek anojn.

LA TRI AMIKINOJ
(Verkis An mando Duval)

La proksiman printempon ni nin renkontos ree en ĉi-tin 
sama loko, ĉe Tombro dc liu ĉi flora jasmenujo.

■ r • • 1 • 4» • •Kaj iu foriris.
Pasis la sunoj kaj la lunbriloj de vintro. La arboj komen

cis ornamigi kaj la lomciroj ekmalfermis siajn unuajn burĝo
noj n.
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* •

Revenis la printempo, kaj kune kun ĝi la tri amikinoj, 
kiuj kunvenis ree ĉe 1 ombro dc la sama (lora jasmenujo.

— Preskaŭ mi ne havus plu la plezuron vin kisi, bonaj ami
kinoj, diris Feliĉeco, belega fraŭlino dek-kvinjara. Ĉiuj min 
deziris, kaj malfacile mi liberiĝis je la trudemuloj. Mi multe 
iradis kaj nenian palacon mi eltrovis, kiu min altirus. Tedon 

• en ĉio. Kaj ĉie hipokritecon kaj malbonecon, kaŝemon kaj 
ŝajnon. Mi preferis reveni.

—Post bone amindumita kaj delogita mi vidiĝis forlasita 
dc juna poeto, al kiu mi jam dediĉis iam afekton '. interrompis 
Fantazio, la kunulino ne malpli bela kaj ne malpli juna. Dum 
la revoj de junulo plenigis lian cerbon, dum li sentis en sia 
koro la dolĉajn ekcitojn de Amo — estis lia plej granda ple
zuro havi min siaflanke. Poste alvenis al li la elreviĝo, kaj 
neniam plu li min volis... neniam plu

—Ali estis pli feliĉa, diris fine Saŭdado, modesta infanino 
kun malligitaj haroj kaj tre blanka epidermo.

Ĉie mi trovis bonakcepton kaj karesojn. De la palaco ĝis 
la dometo... en la monto, en la kortego, en la kamparo, ĉu la 
suno orumis la foliojn, ĉu la lumo purigis la sterkon. Kaj estis 
ĝuste en la silento, kiam mi sentis pli bone... en loko kie oni 
ne parolas kaj, kie, tamen, ĉio estis elokventa.

Kie estis? demandis la du samtempe.
lla! tien ne povos eniri miaj karaj amikinoj... ĉi estis 

en la tombejo.
[Tradukis Couto Fernandes).

Esperanto no Estrangeiro
Repúblicas do Prata — Nossos samideanos das vizinhas re

públicas começam a desenvolver admirável campanha em favor 
da lingua aussiliar. Até há poucos meses, não se conhecia em 
Buenos Aires o idioma do Dr. Zamenhof.

Depois fundaram-se tros grupos em Montevidéu e dois na 
capital argentina.
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1’ltiinamcnte por informações de nosso correspondente Ge
rardo Muinos (Sekretario de Grupo Internacia, Montevidéu, 
Arapey '293), tivemos a gratissima sorpresa de sabermos da fun
dação da Esperanta Asocio "Hio de la Plata», a 15 de Julho do 
corrente.

O novo organismo, cujos estatutos são recomendáveis ás 
associações activas, abran je duas regiões (Montevideo e Buenos 
Aires) e, cada uma destas, os grupos seccionais.

Segundo a letra 1) dos estatutos, a associação deseja rela
cionar-se com grupos ou indivíduos dc fora, aceitando uns e 
outros como sócios correspondentes.

I)e nossa parte, desejando á Esperanta Asocio "Piode la 
Plata» o maior èsito na propaganda, lembramos aos nossos 
grupos a conveniência de entrarem em estreitas relações com 
os amigos do Prata.

Montevideo — Tuvo lugar en el Colegio Elbio Fernandez la 
assemblea de los esperantistas de Montevideo, con el objeto 
de proceder á la eleccion de Gomision Directiva, y la dicha 
comision quedó constituída en la forma siguicnte : C. Charrier 
presidente; Juan E. Viera, vice; José M. Fernandez, Alberto 
Bravo y Rafael Revos, secretários; M. A. Thomasset, tesorero; 
sonorita*  Dolores Carrie, Lola Beltrán y sonoros Alberto R. Roe- 
bruck, Rodolfo Coates, N. Mula y Gerardo Muinos, vocales.

Resolvióse dc inmcdiato inaugurar dos cursos dc la lengua 
internacional.

Antes de liacer entrega de sus cargos, la comision provi
sória dió cuenta á la comision entrante de que bahia otorgado 
al senor Enrique Munoz amplios poderes para representar á 
esperantistas del I Tuguay en cl Congreso de Cambridge y al 
senor Pablo Berthelot en el Rio de Janeiro.

Bélgica—Na Bélgica é dos mais intensos c bem dirigidos o 
movimento esperantista. Há grande número de grupos que for
mam a Helga Ligo Esperantista cujo órgão oficial “Belga Sono
rilo” é talvez a folha de propaganda mais bem cuidada, sempre 
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interessante com suas secções em tres linguas (esperanto, fran
cês e flamengo).

Os socialistas belgas nomearam o Sr. Camille Huysmans 
relator da questão da lingua internacional, a ser debatida no 
“Congresso Socialista de Stuttgard”.

Desde a Pascoa, é o esperanto ensinado obrigatoriamente 
num curso da “Escola Normal de N. S. do Refugio” das “Irmãs 
de Caridade”, em Looz-la-Ville.

La Belga Sonorila traz, in extenso, a resolução da «Real 
Academia de Bélgica» (Classe de Ciências) pela qual se pro
nunciou partidaria da « lingua aussiliar » e favorável á cor
rente que indica a « Associação Internacional das Academias » 
como órgão competente para a escolha de uma lingna artificial, 
apoiando ao mesmo tempo a moção de P. Manston, Prof. da 
Universidade de Gand e membro da citada academia belga, em 
que esse ilustre homem de ciencia, com cerrada argumentação, 
demonstra a apremante necessidade do idioma aussiliar esacta- 
mente para o mundo científico.

En la sarna numero nia belga kunfrato daŭrigas la publiki
gon de la serio de artikoloj verkitaj por «L'Indépendance Belge» 
de la fama esperanlisto kaj etnografo, Komto. Charles Lemaire, 
sub la titolo Ucr.s la langue Aŭ/iliaire Internationale. La nuna 
ĉapitro de la tre interesa studo de Komto. Lemaire rilatas al la 
malbon forminoj dela naciaj lingvoj. Interaliaj ekzemploj li pa
rolas pri la groteskaj tradukoj de Joda tinkturo ĉe la Flandra- 
noj, kiuj diras hebrea tinkturo, aii de apopleksio, kiun ili nomas 
«putrita pomo» (appelflauwte).

En alia ekzemplo pri la vortaro nomata blanknigrula, ĉe la 
Afrikaj Kolonioj, li rakontas anekdoton pri enlanda korktirilo. 
sakaro/, kiu estas tre evidente la portugala vorto saca-rolha (el
parolata de 1’popolanoj : saka-roje)

Inglaterra—Entre os grandes atractivos do nosso terceiro 
congresso internacional em Cambridge, merece particular men
ção o facto de Monsenhor Giambene, arquivista da “Sacra Con
gregação de Indulgências” e professor na “Liga da Fé”, de 
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Roma, se ter incumbido do sermão para os congressistas cató
licos, facto este bastante para provar que, se o esperanto pode 
favorecer os revolucionarios, é considerado uma arma na mão 
do mais conservador dos elementos—o religioso.

O chronista das “Cotas aos Casos" do Jornal do Brasil, que 
há dias tão desfavoravelmente se pronunciou com relação á 
nossa lingua, é católico militante e como tal admira-nos que 
lhe não avaliasse desde logo o valor. As boas armas o são nas 
mãos de quem melhor as usa...

Realisou-se cm Glasgow, a 1 de Junho, com extraordinário 
ésito o Segundo Congresso Escocês de Esperanto.

O intendente de Blackpool. Sr. Noden, enviará a todo espe
rantista, que o pedir por meio dc cartão postal, ilustrado ou não 
um belo guia com gravuras da cidade. Eis o endereço : Sro. C. 
.Noden, Tovvn Hall. Blackpool—Inglaterra.

Polônia — Inda com respeito ao esperanto, verificou-se o 
dito popular de que ninguém é profeta em sua terra. Assim é 
que «só depois de consagrado fora do país, adquirimos, diz o 
Pola Esperantisto, o direito dc falar ou escrever acerca dele sem 
nos espormos á risota impertinente.

E esse direito, que os conterrâneos do Dr. Zamenhof tão 
tardiamente adquiriram, usam-no com rara habilidade.

O numero dc sociedades cresce constantemente, apesar do 
período revolucionario por (pie está passando a Polônia. Entre 
as quarenta e uma revistas, contando com a colaboração de 
nosso mestre, o orgão official dos grupos polacos é um dos mais 
interessantes e bem redigidos. O grupo esperantista de Lwow 
(Leopolo) soube interessar pela propaganda uma serie dc 
homens notáveis, principalmente no mundo dos artistas, alguns 
dos quais são esperantistas convitos e prestam seu apoio á 
nossa causa.

Em principios de Maio o Grupo de Leopolo organizou um 
sarau literario-musical a que deram o brilho de seu renome uni
versal Francisko Wisotski, pofessor na Escola Dramática,Augusto 
Dianni, primeiro tenor da opera e professor do Conservatório 



142

dc Lwow, Adão Ludirig. professor dc canto polaco e conhecido 
barvtono, entre outros.

Toda a imprensa refcriu-se a esse concerto, salientando os 
progressos do esperanto, comparado ao italiano quanto á sono
ridade que lhe dá a riqueza de vogais tornando-a uma das lin
guas mais próprias para o canto.

Suécia. —A polícia sueca resolveu ensinar a língua interna
cional aos policiais, em seguida a um artigo aparecido na 
«Svensk Polistidning» (gazeta da polícia sueca).

Finlândia.—Os esperantistas finlandeses toem agora seus 
livros de estudo do Esperanto. 0 grupo «la Polus-stelo» (estrela 
polar) pretende editorar um jornal Esperanto-Finladês.

Itália.—Rosa Junck terminou um curso especial para 
os membros do clero, curso que dando escelente resultado, 
durou apenas dez dias tempo bastante para que um padre ins
truido domine perfeitamente nossa lingua.

França.—L.de Beaufront, «cujo nome não será nunca sepa
rado do de nosso glorioso mestre Dr. Zamenhof», acaba de visi- v_J
tar os grupos franceses verificando a actividade incessante de 
nossos amigos cm França.

Em quasi todos os grupos realizaram-se festas por essa 
occasião, fazendo o Sr. de Beaufront grande número de confe
rencias de propaganda.

Festas e conferencias deram lugar a que a imprensa mani
festasse quanto é favorável ao Esperanto.

A 12 de Maio 18 grupos da Burgonda, a convite do grupo de 
‘‘Le Creusot”, reuniram-se em Autun cm número superior a 
100 pessoas.

Depois de um banquete efeituaram uma especie de Kongre
seto, na magnífica sala de festas da Intendencia Municipal, e aí 
foi unánimcmcntc aprovado um projecto de federação dos gru
pos da Burgonha.

Em Reims, a «Escola Berlitz» inscreveu o ensino do espe
ranto no seu programa, fornecendo o grupo local de propa
ganda os professores.

Fran%25c3%25a7a.%25e2%2580%2594L.de
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Japão.—Continua o entusiasmo pelo Esperanto, tendo a 
Japana Esperantista Asocio mais de mil socios. Também o 
Japana Esperanlisto, órgão oficial da associação vai em cons
tante progresso, passando a ser publicado em 24 páginas, cm 
vez dc oito.

Por outro lado, acaba de sair do prelo a gramática esperan
tista para japoneses e está em preparo o dicionario esperanto- 
japonès.

A adopção do esperanto pelo Japão, talvez influa ainda sobre 
a gráfica japonesa. Como é sabido constitui a maior das dificul
dades da lingua japonesa a maneira fantástica por que repre
sentam as ideas ou as palavras.

Há no Japão uma sociedade «Romaji» que laz propaganda 
do alfabeto romano para a grafia dos vocábulos japoneses e até 
boje é usado o sistema inglês nas relações internacionais (Shi-
kok-Xicoco; Tokio-Tóquio). Ultimamente, comprendendo as 
vantagens do alfabeto do Esperanto, (pier pela simplicidade 
(pier pelo facto dc sua difusão cada vez maior em todos os paí
ses do mundo, a referida sociedade inclina-se a preconisar o 
sistema tão beni combinado pelo Dr. Zamenhof.

Se o Japão adoptar o alfabeto esperantista, o que não é im
possível (muito pelo contrario), com cinco minutos de estudo 
qualquer pessoa estará habilitada a ler correctamente um tèsto 
japonês, e os esperantista sem nenhum estudo.—R. F. G.

ESPERANTO PRAKTIKA
La utileco de Esperanto. Jam suliĉege ni montris, en tiu 

ĉi fako, kiel multmaniere la internacia lingvo, de nun, treege 
helpas la homon on liaj kreskantaj rilatoj inter la plej diversaj 
landoj kaj rasoj.

Dum longa tempo, oni certe preskaŭ nur skribe uzos la 
helpan idiomon, ĉu en komerco aŭ scienco, ĉu en ĉiuj aliaj 
ĉiam pli grandnombraj formoj de internacia vivado, tamen ja 
ne estos tia la ĉela rolo de nia lingvo.
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La distancoj inter urboj, landoj kaj kontinentoj, iam 
nemezureblaj, iĝas pli kaj pli mallongaj, de kiam ni povas la 
horoj mezuri la vojoj tramaraj tiel facile kaj oportune, kiel la 
stratetoj de niaj urboj. Naturaj baroj, montaro kaj oceano, 
arbarego, klimato, jam tre malmulte genas la homojn, kaj, tute 
jam ne estas la gravaj faktoroj, kiuj antaŭe difinis 
gentajn, la urbajn kaj landajn karakterojn ĉe la loĝantoj, kiuj 
senĉese penadas, kaj sukcese, libcriĝante de kunnaskitaj kate
noj, progresante al ia celo, supera, konscia vivado. Estas la 
puŝo de vivo disrompanta la senvivajn murojn miljarajn.

vaj fiksis la

A •
La homoj sin jetas unu kontraŭ la aliaj, sed pacemaj sin 

mem rekonante ĉe ĉiu fremdulo. Estas hisloria, nekontraŭ
starebla emo al la unuiĝo, kiu animas la homojn kaj ili tiun ĉi 
realigas eĉ kontraŭvole, ne kiel utopion kriman, naskita de 
tirana perfortulo kronita, sed kiel funde sentatan bezonon de la 
tuta homaro propramove konstruante sian propran feliĉecon.

Tial, nia lingvo nur kiam ni povas ĝin uzi buŝe en interpa
rolado kun la fremduloj nin donas plenan kaj puran ĝojon.

La unuan fojon, en nia lando, Esperanto servis por kom
preniĝo inter diverslingvuloj, okaze de 1’veno de nia samideano 
Paul Berthelot, kiu perlaborante sian vivon kiel kompostisto 
travojaĝas la mondou, dissemante ĝermojn de sana entuziasmo 
por nia afero.

Paul Berthelot parolas kelke da lingvoj, tamen ne la por
tugalan de kiu li ne komprenas eĉ unu frazon, kvankam li scias 
la hispanan, skribe al ĝi tre simila kaj por ni facilega...

Ni estas, do, laŭvorte devigataj kun li paroli per la helpa 
lingvo, kaj kia intensiva ĝojo nin kaptas, kiam, ni, kiuj dum 
tiom da jaroj studas lingvojn poste taŭgaj apenaŭ por legado, 
tiel bone kapablas diri ('ion, ĉion. kion ni volas, rapide, korekte, 
per tiu mirinda Esperanto, lernita en iom da monatoj de liber- 
hora, kvazaŭluda laboro.

Pri ĉiuj temoj ni babilas, seriozaj, premantaj, humorajoj, 
kaj tiei oni kutimas la orelojn al la sonoj amikaj de nia lingvo, 
ke oni, post disiĝo, ankoraŭ penas ilin reteni, kaj oni sentas 
vivan aŭdan impreson, kiel se ĉiuj preterpasantoj ne jam 
parolus portugale sed ĉiuj nian, la naturan lingvon...

lafoje okazas, ke ni eslas rondo da diverslingvuloj, italoj, 
hispanoj, francoj, kiuj, ĉiuj, pli malpli bone parolas portugale, 
esccpte Berthelot ; tiam kvazaŭ nature oni parolas la helpan 
lingvon kaj. mirinde, post la unuaj momentoj, eĉ la personoj 
nesciantaj Esperanton ckdivenas kaj fine komprenas ĉion.

Kiam oni ilin revidas... gramatikon de nia lingvo certege 
oni trovas en iliaj manoj. Kion ne faris longa serio da. argumen
toj, sola fakto palpebla tuj realigis.

Jes, kiel la naturaj lingvoj, Esperanto precipe estas paro
lota, estas buŝa interkomprenilo.
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LIVRARIA LÜSO-BRAZILEIRi
Grande variedade de peças theatraes dos mqlhores auctore» nacionaes e 

estrangeiros, próprias para serem representadas em theatro» particulares e de 
agrado certo.

Fornecem-se copias de quaesquer peças representadas e não publicadas, 
e mesmo das que se acham esgotadas as respectivas edições, à razão de 
1OSOOO por acto.

Brevemente esta livraria iniciara a publicação de peças com papéis 
tirados, assim como distribuirá gratuitamente a (piem pedir, o seu completo 
Catalogo Theatral.

ACABA DE SAHIR A LUZ :
O Dote, comedia em 3 actos, original de Arthur ntonio, o mais retum

bante successo theatral des últimos tempos.
Preço de um exemplar com capa lithographada e o 

retrato do autor............................ . ...................... 2$000
O Candidato, comedia em l acto, em verso, original de Braz Patife.

Preço de cada exemplar................................................... l$000

Através do Theatro Brazileiro, cuidada resenha de peças e anctores dra
máticos brazileiro», organisada pelo Dr. A. C. Chicho rto da Gama.

Preço de 1 volume............... ,......................    2$000
_____________

Esta livraria é editora d’O THEATRO, a unica revista semanal que se 
publica, no genero, em toda a America do Sul, e em (pie cui laboram os prin- 
cipaes escriptores nacionaes e estrangeiros.

PREÇO DA ARSIGNATCRA :

Annual (52 numeros).........  10$000 — Semestral (26 numeros).... G$O(M)

PAGAM ENTO ADIANTADO

Os pedidos do interior devem vir acompanhados da respectiva importan
cia e dirigidos a M. PIEDADE & C.— Editores, rua da Assembléa. 46 — 
Rio de Janeiro — PORTE GRATIS.



GRAMMATICA DA LINGUA ESPERANTO
PELO ' -r

Dr. Alberto Alvares F. Vieira
E

LEONEL GONZAGA I>. DA FONSECA

Segunda edição augmentada
PREÇO EM TODO O BRAZIL : 1S500 réis

Rste importante livro (pie tanto successo tem alcançado em tudo <*•  
Brazil, é um estudo completo da Lingua Internacional, contendo grande 
numero de exercícios de applicação e dous pequenos diccionario» portu uez- 
esperanto e esperanto-portuguez, e illustrado com iun bellissimo retrato do 
Dr. Zamenhof, autor do Esperanto.

t

OINFERNO
Primeira parte da epopéa catholica de Dante Alighieri—A DIVINA COMEDIA, 

traduzida em terceios rimados, tal qual o original italiano, com annotações 
completas, quasi que para cada verso, pelo poeta brazdeiro José Pearo 
XAVIER PINHEIRO.
A segunda parte (Purgatorio) será exposta á venda em principio do mez 

de Maio, e a terceira parte (Paraizo) ficará concluída até Junho do corrente 
anno.

Essa traducção que surgirá depois de 25 annos da morte do seu egregie 
interprete, que levou 8 annos a passal-a para o vernáculo, de um sabor cias 
sico, está julgada como uma das mais perfeitas, da que mais se approxima 
do original, tendo um critico italiano, homem de letras notável, ao lel-a, dito 
que «se Dante escrevesse a Divina Comedia em portuguez, seria a tradueçao 
feita pelo poeta bahiano Xavier pinheiro". A publicação dos tres volumes, 
que contém cada um cerca de 400 paginas, deve-se ao esforço, a tenacidade 
de seu filho, jornalista e homem de letras, o Xavier Pinheiro, que tudo tem 
feito [iara glorificar o nome do seu muito amado orogenitor. Cada volume 
terá uma cepa illustrada pelo artista brasileiro T^aul pederneiras, bastante 
conhecido nas rodas onde.se cultiva a Arte. O apparecímento desta traducção 
completa, 100 cantos, ou 34 do Inferno, 33 do Purgatorio e 33 do Paraíso, 
vae ser um acontecimento. O saudoso homem de letras que tão bem soube 
interpretar o scu/rado polina, deixou um Estudo critico, philosophica e littera
rio, sob o titulo de j)ante e a f)iviqa Comedia, para umas G00 paginas, 
que deve apparecer até o fim do corrente anno, o mais tardar. Esse trabalho 
é completo, dados á luz de uma critica desapaixonada, independente, sabia 
e criteriosa Annuneiado o proximo apparecímento da divina trilogia dan- j 
tesca e do bello estudo sobre a obra e o seu autor, damos, temos certeza, 
uma noticia que encherá de jubilo, de intenso contentamento aos amantes das J 
boas letras. 1

Acceitanios desde já, encomméndas para os guatro volumes, podendo os j 
pretendentes adquirirem o 1° volume — inferno pelo preço de brochado]
ou 10$f<N)Q encadernação de Iuro, livre de ĵtorte, ou pela obra com- j
pieta em brochura e 30$000 encadernada. |

PEDIDOS AOS EDITORES

M. da Piedade A ('.-Rua (la Assembléa, ili-Rio dc Janeiro
REMESSA LIVRE DE PORTE

onde.se


TRA LA MONDO
TUTMONDA MULTILUSTRATA ESPERANTA REVUO

Aĉetebla en ĉiuj jurnalvendejoj de Rio de Janeiro
Jarabono, nur 8 fr., kvaronjara, 2P 25 c., poŝtmandate 

Unu specimeno, 0 fr 75 c. poŝtmarko

15, BOULEVARD DES 2 GARES, MEUDON (S. & O.) FRANCE

Kaj ĉe la Brazila Klubo, rua dos Ourives, 85

Bellii ««norilo — Francez-flamengo-esperantn — J. Coox, 53. rue de Ten Boach, 
Bruxelas. Beljica 4 fr.

■Britiah Kaperu ntiat — Ing.-esper — 13 Arundel street. London W. C. 4 fr. 
Kkaport-Jurniilo, KOMERCU kaj INDOSTRIO ; 4 M. au 5 Fr. Gutleutstr. 96 — 

Frankfurt a M. Alemanha.
Kaperanto — Hungaro-esperanto — Sofia, Bulgaria, 25 nuins, 4 fr.
K m |»er n nta l Julio — E>peranto em letras Braille para cegos. Th. Cart, 12 rue 

SouíHot. Paris V, 3 fr. -
Kapora nlisteii — Sueco-esp. P. AlHBERO. 37 Subruonsgatan, Estocolmo, Suecia. 4 fr. 
Kapero Katoliko — Esperanto- Em Peltier, Saint-Radegonde, (I. et L.) França, 

2.50 fr.
Kapero Paciiiata — Esperanto. Gaston Moch, 26 rue de Chartres, Neuilly-sur- 

seiue, França, 5 fr.
Fotorevuo internacia, ce Sro Ch. Verax, 74, rue Claude Bernard—Paris V.
Gefrataro Kaperanta — Italiano-esperanto — Rafaelo Bagnuolo, Largo Gesuc 

Muria número 4, Nápoles, 4 fr.
Germana Kaperu nt lato — Alemao-esperaoto. Muller Borel. 95 Prinzenstrasse. 

Btrlim, 3,75 marcos.
Intemacia «ciencia Kei u<» Esperanto. Genève. Suisse, 8 rue Bovy, Lisberg.7 fr.
■ nternacia «oda Kevuo—Socia kaj Laborista Movadoj—45, rue de Samlonge

— Paris (3 r) — 6 fr
Junii Kaperantiato — Esperanto —33, rue Lacépéde — Pariz.
IJngvo lnternacia — Bi-mensal, esperanto. Presa Esperantista, 33 rue Lacè- 

pède, V, Paris com suplemento 7.50 fr.
I/Kaperu nt late — Francez-esperanto. L. Beaufront, 4 rue du Grii, Louviers, 

Eure, França, 3 fr. j

l.n Kevuo — Kun konstanta kunlaborado de Dro L. L. Zamenhof. Assinatura 
anual 7 fr. na livraria Hachette & C., 79 Boulevard Saint Germain, Paris.

Kurlanda Kapernntiato—Russo-esp. B. Podzaĉeskaja 24. S. Petershurgo. 7*50  fr. 
«uno lllapana — Espanhol-esperanto. Augusto Jímenes Loira, Avellanas 11.

Valencia, Espina, 3 fr.
«vina Kapero — Esperanto.Th. Renaud, rue du Vieux College, Genebra. Suissa, 2,50 fr 
Kclio Kaperantiato — Suplemento ii Revista Das Ecko, Unter den Linden II. 

Berlim, 2 marcos.
Kaperanto — Em esperanto, formato de jornal, quinzenal, 2$000 por sno. Ajente 

no Rio: J Albino Cabral, travessa Navarro, ‘23
■ denio — Em esperanto. 3 liras, Corso Catalafiui 595, Palermo, Italia.
'rhe American Kaperanto Joiirnnl — 5 fr., Boulevard Station, Boston (Maas). 
Amerika Kapcrantiato — inglez esperanto, 1 dollar, Oklah nna City, E. U. A. 
Antaŭen KaperantiatoJ ! — Espanhol-esperauto, 3 fr., Calle Lartiga, Lima, Peru 
Centramerika Kapcrantiato — Espanhol-esperanto 8a Avenida, canton Liber- 

dad, Guatemala.
Jiipiinn Kaperantiato — Japonez-esperanto. 2 fr. 60, n. l, 3 come Jurakco, Kozi- 

macik, Tókio.
Pola Kaperantiato — Polaco -esperanto, 2 fr., Akademicka, 26, Lemberg, Galicia, 
l.n Pioniro—Endereço: Marikuppam, Mysore State, South India.



AĈETU—DISDONU
I>A

PORTUGALA J N ŜLOSI LOJ N
CENTO: 3$000 AFRANKE—UNU: 50 BS. POŜTMARKE 

ĉe
BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

FIRMOJ ESPERANTISTAJ
inserir os nomes de comerciantes esperantistas 
corresponder por intermedio da lingua interna-

Nesta secção desejamos 
ou que, pelo menos, possam 
cional. A primeira inserção é gratuita; depois 500 réis de cada vez.

* •

Li ma

ine-

M. Piedade & Kio, librejo kaj eldonejo por ciuspeca.) 
verkoj— Ruu da Assemblea, 46.

C. Alberto dos Santos, Dentisto, Reveninta de Eŭropo — 
rua 7 de Setembro, 131—Rio.

Magazeno Esperanto, vinoj, likvoroj plej fi uaj, 
D.’Azcvedo & Kio — Rua do Espirito Santo 1? (Luiz Gama).

Rouchon & Kio, Enportado de porcelanoj vitroj kaj 
taloj — Rua do Hospicio, 95.

Raymundo Cantão, librotenisto kaj konsulo esperan tista
— Rua dos Ourives, 85 (Io andar).

Brazila Klubo “Esperanto” Poŝtkartoj ilustritaj kun 
protretoj de Dro Zamenhof kaj dc la ĉefaj brazilaj esperantistoj
— ISOOO la dekduo — Rua dos Ourives, 85.

l'.f*l ’i;K A.VTJ-OFICO, Kua «la Assemblea, 4«. Neste 
escritorio traduzem-se cartas, preços correntes, etc., etc., para <> Esperanto 
e Chamamos a atenção dos Srs. Comerciantes para a real uti
lidade do F.^PFK A ATO-O FICO, e aconselhamo-los a servirem-se 
dele. Os primeiros serviços são gratuitos.

A s pessoas que aprovarem o Kaperanto pedimos queiram enviar nome, 
profissão e endereço, muito legíveis, á Redacção da BRAZILA REVUO 
ESPERANTISTA. Rua da Assemblea, 46 — Rio de Janeiro.

Todos os nomes enviados serão publicados aqui e no — TU 1-MONDA 
JARLIBRO ESPERANTISTA. (Anuário Universal Esperantista), de Paris.

Typ. do «Jornal do Commercio», de Rodrigues & C.
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